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Σ
ια Συγκεκριµένα, το µεσηµέρι της 
ηµέρας αυτής και στην ειδική αίθου-
σα-µαγειρείο, όπου διεξάγονται τα 
µαθήµατα των Οικοκυρικών, της Μα-
γειρικής και Εστίασης, παραδόθηκε 

επιταγή αξίας άνω των $3000 µε σκοπό την 
εκπαίδευση νέων µεταναστόπουλων και προ-
σφύγων µαθητών στην παρασκευή του καφέ 
µηχανής χρησιµοποιώντας επαγγελµατική κα-
φετιέρα και της επίδοσής στους εκπαιδευµένους 
ειδικού διπλώµατος. Το δίπλωµα Barrista ανα-
γνωρίζεται παντού και αυξάνει τις ευκαιρίες εύ-
ρεσης µερικής απασχόλησης, ακόµα και ολικής 
απασχόλησης, των µαθητών σε καφετέριες ή σε 
εστιατόρια της πόλης του Σύδνεϋ. Την επιταγή 
παρέδωσε ο µόλις πρόσφατα διευθυντής της 
τοπικής Λέσχης Ροταρίας του Μάρρικβιλλ, κος 
Γιόχαν Νάαγεν, στην νέα Γενική Συντονίστρια 
των Μεταναστευτικών Κέντρων Βοήθειας 
και Υπηρεσιών του Μάρρικβιλλ και περιχώ-
ρων (Marrickville Metro Migrant Resource 
Centre) και ελληνικής καταγωγής, κα Γε-
σθηµανή (Έστα) Πασχαλίδου-Χειλά. Ο 
κος Νάαγεν είπε ότι η οικονοµική αρω-
γή που δίδεται στο σχολείο µέσω του 
Μεταναστευτικού Κέντρου, το οποίο 
συνεργάζεται στενά µε το Γυµνάσιο 
του Μάρρικβιλλ, αποτελεί µια κοι-
νωνική προσφορά της Ροταρίας 
σε νεοαφιχθέντες µαθητές που 
φοιτούν στο Κέντρο Ταχύρρυθ-
µης Εκµάθησης Αγγλικών του 
Μάρρικβιλλ. Ο ίδιος ανέφε-
ρε ότι στα νέα παιδιά ανοί-
γεται περαιτέρω ευκαιρίες 
στην ζωή για επαγγελ-
µατική ένταξη στην Αυ-

στραλιανή κοινωνία, κάτι το οποίο δεν υπήρχε, 
όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν έφτασε ο ίδιος 
µικρό παιδί από την Ολλανδία ως µεταναστό-
πουλο πριν από αρκετές δεκαετίες.
Στην εκδήλωση µίλησε η νεοδιορισµένη Γυµνα-
σιάρχης του Μάρρικβιλλ, ελληνικής καταγωγής 
κα Αρετή ∆ασσακλή, η οποία υπογράµµισε την 
σπουδαιότητα της συνεργασίας των τριών φο-
ρέων στην καλύτερη προσαρµογή και ένταξη 
των νεοαφιχθέντων µαθητών που φοιτούν στο 
ενσωµατωµένο Κέντρο, και µετέπειτα στο Γυ-
µνάσιο, στην τοπική κοινωνία. Ευχαριστώντας 
την κίνηση της Λέσχης Ροταρίας, η κα ∆ασσα-
κλή υπογράµµισε πως µόνο µε τέτοιες κινήσεις 
καλής θέλησης και προσφοράς, µπορούµε να 
εξασφαλίσουµε ένα καλύτερο µέλλον για τα παι-
διά µας, όποιας καταγωγής και να είναι και από 

όπου και να προέρχονται από την υφήλιο. 
Παρών ήταν και ο ∆ήµαρχος του προαστίου του 
Μάρρικβιλλ, δηµοτικός σύµβουλος Βίκτωρ Μά-
κρι, ο οποίος στον δικό του σύντοµο χαιρετισµό, 
εξήρε το τρίπτυχο συνεργασίας του Γυµνασίου, 
του Μεταναστευτικού Κέντρου και της τοπικής 
Λέσχης Ροταρίας, συνεργασία που ασφαλώς 
βοηθάει τους νέους µαθητές, όπως τόνισε. Γυ-
ρίζοντας τον χρόνο προς τα πίσω στα δικά του 
χρόνια µεγαλώνοντας σε ιταλική οικογένεια και 
µε την ιταλική γλώσσα να δέσποζε στο σπιτικό 
του, ο ίδιος ανέφερε πως τέτοια προγράµµατα 
και ευκαιρίες τότε δεν υπήρχαν, κάνοντας πρώ-
τον την εύρεση εργασίας αρκετά δύσκολη αλλά 
και και το ίδιο δύσκολη την εύχρηστη επικοινω-
νία της Αγγλικής γλώσσας στον επαγγελµατικό 
τοµέα για την καλύτερη ένταξη του νέου πολίτη 
στην κοινωνία της Αυστραλίας. 

Ο ∆ιευθυντής του Kέντρου Ταχύρρυθ-
µης Εκµάθησης Αγγλικών κος ∆η-
µήτριος Καµετόπουλος, ο οποίος 
έκανε χρέη τελετάρχη στην εκδή-

λωση, µετά από τις δικές του ευχαριστίες 
για την στήριξη των µαθητών του ∆ιαπολιτι-

σµικού του Γυµνασίου από όλες τις πλευρές, 
παρουσίασε την καθηγήτρια κα Τζόαν Νταντό-
νιο, ιταλικής καταγωγής, η οποία και εκπόνη-

σε τον προγραµµατισµό του εβδοµαδιαίου 
µαθήµατος Special Skills Coffee Program. 
Η έµφαση του προγράµµατος, όπως υπο-

γράµµισε, έγκειται στην εξάσκηση των γλωσ-
σικών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα και 
ιδιαίτερα στην προφορική της χρήση αλλά 
και στην σωστότερη χρήση του γλωσσικού 
κώδικα επικοινωνίας γύρω από την εστί-

αση, την προετοιµασία και το σερβίρισµα 
του καφέ.  

Το επίσηµο µέρος των οµιλιών έκλεισε µε τον 
χαιρετισµό της Συντονίστριας των Μεταναστευ-
τικών Κέντρων, κας Γεσθηµανής Πασχαλίδου-
Χειλά. Η κα Πασχαλίδου-Χειλά, γνωστή στην 
τοπική κοινωνία του Κάντερµπερυ από την πο-
λιτική της κάθοδο στις πρόσφατες δηµαρχιακές 
εκλογές, ευχαρίστησε τόσο την κα Λίτσα Νόσ-
σαρ, στέλεχος του τοπικού Μεταναστευτικού Κέ-
ντρου, ελληνικής καταγωγής και εκείνη, η οποία 
προσφέρει άοκνες υπηρεσίες στα νεοαφιχθέντα 
παιδιά όσο και τον κο ∆ηµήτριο Καµετόπουλο 
για τον ενθουσιασµό που έχει προσδώσει και 
έχει εµπνεύσει σε ολόκληρο το πρόγραµµα. Με 
την παραλαβή της επιταγής εκ µέρους του σχο-
λείου, η Συντονίστρια δεν παρέλειψε να δώσει 
πολλές ευχαριστίες και στον κο Νάαγερ, τον εκ-
πρόσωπο της Ροταρίας για την επιλογή του Γυ-
µνασίου του Μάρρικβιλλ από τον οργανισµό ως 
κοινωνικό του έργο και προσφορά.
Μετά τις επίσηµες οµιλίες, ο δεκαεξάχρονος 
µαθητής Χρήστος Στελέτος, νεοαφιχθέντας µα-
θητής από την Ελλάδα που παρακολουθούσε 
µαθήµατα ως πρόσφατα στο Κέντρο Ταχύρρυθ-
µης Εκµάθησης Αγγλικών και τώρα όντας µαθη-
τής στο Εξατάξιο Γυµνάσιο αλλά και ο µαθητής 
Γούσεφ Αµπτάλλα από την Συρία, ντυµένοι κα-
ταλήλλως για την περίσταση, προσέφεραν φρε-
σκοφτιαγµένο καφέ στους προσκεκληµένους και 
στο υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου. Μαζί 
µε την απόλαυση του καφέ µηχανής, οι προσκε-
κληµένοι γεύτηκαν και...ελληνικές λιχουδιές, 
όπως µπακλαβά και τυρόπιτες, δηµιουργώντας 
έτσι στην εκδήλωση και ένα έντονο... ελληνικό 
άρωµα µε την φιλοξενία αλλά και µε την παρου-
σία τόσων.... ελληνικής καταγωγής καλεσµένων 
στο...«ελληνοκρατούµενο» Γυµνάσιο του Μάρ-
ρικβιλλ!

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΡΙΚΒΙΛΛ

Άρωμα καφέ από ελληνικά χέρια σε… ελληνικά χέρια! 




